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Potrivit Planului de Mobilitate Urbană, Cugirul și Vinerea vor avea variante ocolitoare
În luna februarie, oraşul Cugir a făcut un pas important către o dezvoltare durabilă, prin aprobarea Planului de
Mobilitate Urbană. Acesta este un plan strategic, care evaluează în mod realist şi concret nevoile de mobilitate ale
persoanelor şi afacerilor din oraş şi împrejurimi, oferă soluţii pentru dezvoltarea infrastructurii, în consens cu nevoia
de a asigura o calitate mai bună a vieţii şi a mediului înconjurător. Concret, acest instrument ne arată ce investiţii trebuie făcute la nivelul reţelelor de străzi existente, ce alte căi
de circulaţie trebuie create pentru a facilita circulaţia populaţiei şi a mărfurilor, precum şi
ce transport public trebuie implementat pentru a fi modern, ieftin, eficient şi nepoluant.
PMUD a fost întocmit de către Comapartimentul de Trafic si Securitate Rutieră din
cadrul Universitătii Tehnice Cluj Napoca, în strânsă colaborare cu primăria, în urmă unor
evaluări a condiţiilor actuale de trafic pe reţeaua majoră stradală, în perioada septembrie 2015 - februarie 2016. Au fost făcute măsurători continue timp de 7 - 8 zile, pentru
obţinerea datelor privind fluxurile orare de autovehicule, câmpul de viteze şi categoria de
participanţi la trafic. În atenţia specialiştilor s-au aflat 10 puncte de pe reţeaua majoră de
circulaţie: intrarea în localitatea Vinerea, B-dul Victoriei, B-dul Victoriei după intersecţia
cu Str. Constructorului, Str. Ion Creangă, Str. Constructorului, B-dul 21 Decembrie, Podul
peste Râul Mare, Str. Ion Budai Deleanu, Str. Carpaţi, Str. Râul Mic. Pe baza informaţiilor
obţinute, echipa Universităţii Tehnice din Cluj Napoca a făcut unele recomandări obiective,
concrete şi realiste cum ar fi amenajarea unor sensuri giratorii, a unor piste de biciclişti, reabilitarea unor străzi şi trotuare, conectarea reţelelor de străzi, crearea unor rute ocolitoare a
localităţilor Cugir şi Vinerea, etc.
Ne oprim asupra recomandării privind proiectarea şi execuţia unui drum destinat
deplasării vehiculelor grele, ca o alternativă de ocolire a localităţii Vinerea, îndeosebi pentru traficul greu. Potrivit PMUD, DJ704 străbate localitatea Vinerea pe axa principala, constituind un factor suplimentar de risc atât pentru locuitori cât şi pentru conducătorii auto.
Traversarea localităţii se face cu viteză redusă datorită caracteristicilor drumului (drum cu lăţimea unei benzi de 3 m)
şi lipsei amenajării în aliniament. Totodată, poluarea produsă datorită traficului greu este semnificativă (atât chimic
cât şi sonor). Rezolvarea problemelor enunţate o reprezintă crearea unei rute ocolitoare în lungime de cca 4.2 km,
consolidată pentru trafic greu, cu o bandă pe sens în lăţime de 3.5 m şi cu acostament lărgit. Se propune valorificarea

Spitalul Orășenesc Cugir în proces de evaluare
Spitalul Orășenesc Cugir a fost evaluat și a primit aprecieri pozitive din partea evaluatorilor A.N.M.C.S.
Timp de patru zile, unitatea medicală a fost supusă evaluării unei comisii a Autorității Naționale de
Management al Calității în Sănătate ( A.N.M.C.S.). Au fost trecute prin lupa evaluatorilor serviciile medicale,
condițiile hoteliere, condițile de hrană, mediul de îngrijire și siguranță, procedurile de lucru, circuitul pacienților,
gradul de satisfacție al angajaților și al pacienților, prevenirea și gestiunea riscurilor, etc. Constatările comisiei
de evaluare vor face obiectul unui raport de care va depinde acreditarea Spitalului Orășenesc Cugir.
Comisia de Evaluare a invitat personalul medical, conducerea spitalului și conducerea administrației locale
la o întâlnire ce a marcat finalul vizitei de evaluare. Această etapă a fost trecută cu bine, ba mai mult decât
atât, coordonatorul comisiei a declarat că “situația e mult mai bună decât în documentele pe care le-am avut la
dispoziție.” Domnia sa a felicitat întregul personal medical pentru pregătirea profesională și pentru efortul depus în acest demers de acreditare, a apreciat managementul unității medicale, și a considerat exemplară implicarea consiliului local și a primarului Adrian Teban în susținerea financiară și modernizarea spitalului. Potrivit
reprezentanților A.N.M.C.S. mai sunt aspecte care trebuie corectate sau îmbunătățite, întrucat întotdeauna este
loc pentru mai bine. “Știm că nu este usor, că sistemul medical din Romania are multe probleme, însă, dacă
continuați acest trend ascendent, veți fi tot mai căutați de către pacienți.” Coordonatorul comisiei de evaluare
a precizat că un rezultat al evaluării va fi dat abia peste cateva luni, posibil în toamnă, însă i-a asigurat pe cei
prezenți că spitalul va primi cu siguranță acreditarea.
Primarul Adrian Teban, invitat la întâlnire, a declarat că aprecierile evaluatorilor “ne bucură, mai ales pentru că spitalul din Cugir s-a aflat în urmă cu câțiva ani pe lista neagră a ministerului sănătății, fiind propus pentru
închidere. S-au facut eforturi mari de atunci și până acum pentru ca oamenii din oraș să aibă acces la servicii
medicale decente, iar ceea ce ați văzut până acum nu este tot ceea ce am reușit la Cugir. Mai sunt încă dotări de
ultimă generație, care încă nu au fost puse în funcțiune și care vor crește calitatea actului medical. Sperăm ca,
peste cinci ani, când spitalul va fi din nou evaluat, să nu mai avem nici o emoție în ceea ce privește acreditarea”.
La rândul său, managerul Florin Arion a ținut să mulțumească tuturor medicilor pentru solidaritatea de care
au dat dovadă în această perioadă. ”Pregătirea tuturor celor necesare pentru acreditare a fost un proces complex
care a solicitat timp, implicare, multă muncă. A fost un exercițiu pentru noi și mă bucur că am reușit să fim o
echipă unită.”
Trebuie spus că evaluarea unităților spitalicești se face pe baza unor standarde și criterii stabilite de ministerul sănătății, ce cuprind 11 referinte, 80 de standarde, 344 de criterii și 2200 de indicatori pe care spitalele ar
trebui să le îndeplinească. 						
Luminița BIRĂESC

trecerii la nivel cu calea ferată Sibot-Cugir şi amenajarea drumului la nivelul pasajului CF. (foto).
Un astfel de drum destinat traficului greu este propus ca soluţie şi pentru decongestionarea
circulaţiei în Cugir, creşterea siguranţei cetăţenilor şi reducerea poluării urbane. Potrivit PMUD, vor
fi create două tronsoane ce vor permite devierea traficului greu la intrarea
în Cugir, de pe ruta actuală care străbate în întregime B-dul Victoriei, pe un
traseu marcat în afară perimetrului construit. Primul tronson se conectează
direct la DJ 704 la o distanţă de cca 500 de intrarea în localitate prin intermediul pasajului CF şi a unui drum de exploatare agricolă, urmând paralel
aliniamentului căii ferate până la capătul str. Serelor, unde va face joncţiunea
cu zona Cindeni prin intermediul unui pod ce trebuie construit.
Al doilea tronson este cuprins între podul propus pentru construcţie până
la capătul străzii I.B. Deleanu, la podul care face joncţiunea cu str. 21Decembrie, (uzinaII). Pe o porţiune de 9 50 metrii nu există construcţii sau
PUZ urban, tronsonul urmând un drum agricol, iar pe o lungime de 2 750 m
din traseu se regăsesc pe străzile Cloşca, Carpaţi şi I.B. Deleanu, străzi care
necesită modernizare.
Cu acordul şi cu participarea CNADR ruta ocolitoare a Vinerii va fi
conectată la cea a Cugirului, ceea ce va răspunde necesităţii de dezvoltare
economică si de crestere a confortului cetăţenilor.
Cele două rute ocolitoare vor face obiectul unui proiect pe fonduri europene pe care administraţia locală intetioneazăa să-l întocmească. Potrivit
directivelor U.E., pentru a atrage fonduri FEDR puse la dispoziţie în perioada 2014-2020, fiecare oraş solicitant trebuie să aibă Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă. Aşadar, întocmirea acestuia reprezintă o viziune de dezvoltare pe termen lung şi o condiţie de accesare a fondurilor europene.
Adrian TEBAN,
Primarul orașului Cugir

Academicianul clujean, profesorul Gyenge Csaba
a primit ”Medalia de Onoare a Oraşului Cugir”
Există oameni care reuşesc să lase urme
adânci în conştiinţa individuală sau colectivă
datorită reuşitelor obţinute în viaţă profesională.
Indiferent de domeniile în care activează, că e
vorba de învăţământ, cultură, sănătate, artă,
diplomaţie, cercetare ştiinţifică, afaceri şi altele, unor astfel de oameni le suntem datori
pentru progresul produs. Din respect pentru
ei şi ca o dovadă de recunoaştere a valorii lor,
administraţia locală a decis în anul 2009 să instituie distincţii, cum ar fi: titlul de Cetăţean de
Onoare şi Medalia de onoare . Cu puţin timp
în urmă, aprecierea comunităţii cugirene s-a îndreptat către academnicianul Pof. Univ. Dr. Ing.
Gyenge Csaba de la Universitatea Tehnică Cluj
– Napoca, cel care a dezvoltat ingineria cugireană şi a format mai multe generaţii de specialişti.
Ca recunoştinţă pentru activitatea sa, în dată de 19 februarie, Consiliul local al oraşului Cugir
s-a întrunit într-o şedinţă solemnă pentru a-i înmâna distincţia de ,,Medalia de Onoare a Oraşului
Cugir”. Reuniunea a avut loc la aproape două luni, de la adoptarea în acest sens a unui proiect de
hotărâre iniţiat de grupul de consilieri Mircea Trifan, Horia Rotche, Mircea Simu, Aurel Paştină şi
Bogdan Dumitru. Înmânarea distincţiei reprezintă o dovadă de apreciere pentru activitatea tehnico
ştiinţifică a Pof. Univ. Dr. Ing. Gyenge Csaba, desfăşurată în colaborare cu specialiştii cugireni de
la Uzina Mecanică Cugir, şi pentru promovarea prestigiului oraşului Cugir. În cei 9 ani cât a lucrat
la Uzina Mecanică Cugir (1961- 1970), Gyenge Csaba a ocupat funcţii de inginer tehnolog, şef
birou scule, adjunct Serviciu Cercetare. Ca urmare a pasiunii deosebite faţă de tehnică şi faţă de
activitatea de promovare a tehnologiilor moderne, pe perioada activităţii sale le U.M.C, domnia sa
a elaborat: o nouă tehnologie de execuţie a camelor pentru strunguri automate, prima freză-melc
DUPLEX din România, primele pompe şi compresoare elicoidale din România, o nouă tehnologie
pentru prelucrarea bucşelor de motor Metrom, aplicaţia industrială a primului calculator electronic
românesc DACICC 1. În perioada cât a locuit la Cugir a fost şi profesor la şcoală profesională şi
liceul seral, predând cursuri de Tehnologia meseriei, Matematică şi Fizică, iar după înfiinţarea secţiei
de subingineri la Cugir, între 1979 – 1989 a predat Tehnologia Fabricării Maşinilor. Şi înainte, dar şi
după 1989 a militat continuu pentru recunoaşterea naţională şi internaţională a industriei, culturii şi a
cetăţenilor din Cugir şi a luat parte la diferite activităţi ştiinţifice organizate la nivelul oraşului Cugir.
Din anul 2013 este membru al Academiei Maghiare de Ştiinţe, iar în anul 2015, Consiliul Judeţean
Cluj i-a conferit titlul de ,,Senior al Cetăţii”. La festivitatea de înmânare a “Medaliei de Onoare a
Oraşului Cugir” au vorbit despre personalitatea academicianului Gyenge Csaba : primarul Adrian
Teban, viceprimarul Horia Rotche, consilierii locali, Emil Muntean şi Mircea Simu, directorul Colegiului Tehnic, “Ion D. Lăzărescu”, Alexandru Micaciu , preşedintele Asociaţiei Pro Cugir, Aurel
Voicu, directorul Casei de Cultură Cugir, Rodica Florea, prof. Universitatea Tehnică Cluj–Napoca dr.
ing. Petru Berce. Vădit emoţionat, academicianul Pof. Univ. Dr. Ing. Gyenge Csaba a mărturisit că
perioada cât a activat şi a trăit în Cugir a însemnat un moment important din viaţă sa, care i-a marcat
în mod special cariera profesională, că această perioadă are un loc aparte în sufletul său si că toată
viaţa a purtat Cugirul în suflet.
Acordarea distincţiei ,,Medalia de Onoare a Oraşului Cugir” este un gest simbolic, care sperăm
să spună multe despre aprecierea pe care comunitatea noastră locală o are faţă de cel care a dat plusvaloare ingineriei cugirene, atât în cei nouă ani în care a activat la UM Cugir, cât şi după aceea, în
activitatea sa universitară şi ştiinţifică.
Horia ROTCHE,
Viceprimar
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În martie se dă startul curăţeniei de primăvară

În cadrul unei recente şedinţe, Consiliul Local Cugir a declarat de interes public campania– „Curǎtenia de primǎvarǎ în Oraşul
Cugir-2016”, în perioada 14 martie 2016 – 22 aprilie 2016. Este un demers pe care administraţia locală îl face la fiecare început de
primăvară, în parteneriat cu instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii oraşului Cugir. Desfăşurată de regulă sub sloganul
deja cunoscut „Şi mie îmi pasă de oraşul meu”, campania are că scop igienizarea localităţii şi promovarea unei atitudini ecologice
în rândul opiniei publice.
Campania de curăţenie se va desfăşura după un program stabilit de legislativul local care presupune lucrări de igienizare a
domeniului public, precum şi plantări de puieţi, seminţe de iarbă, arbuşti ornamentali şi flori în spaţiile verzi. Trebuie spus că pe
toată perioada campaniei, primăria va asigura transportul deşeurilor vegetale rezultate şi va monitoriza bună desfăşurare a acţiunii.
Pentru eficientizarea campaniei, primăria va realiza parteneriate cu şcolile, bisericile, asociaţiile nonguvernamentale, asociaţiile
de proprietari şi agenţii economici, care vor participa activ la curăţenie. 		
Aurelian STANCIU

Anularea în cotă de 70% din majorările de întârziere
datorate de persoanele fizice și juridice

În ultima ședință a legislativului local pe luna februarie, aleșii Cugirului au luat în dezbatere și au dat undă verde unui proiect
de hotărâre al primăriei, cu privire la acordarea de facilități fiscale de anulare a unei cote de 70% din majorările de întârziere datorate de persoanele fizice și juridice din cadrul unității administrativ-teritoriale a orașului Cugir, restanțe la data de 30.09.2015
inclusiv.
Inițial, în proiectul de hotărâre era prevăzută o cotă de 50% din majorările de întârziere, dar consilierii locali au introdus un
amendament prin are au propus anularea în cotă de 70%. Astfel, în conformitate cu art. 12 din OUG 44/2015, se propune: anularea
în cotă de 70% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv,
dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: sunt stinse până la data de 31.03.2016 obligaţiile de plată principale constând în impozite și taxe locale, toate creanţele ce se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenţionale, restante până
la data de 30.09.2015; sunt stinse până la data de 31.03.2016 obligaţiile de plată principale constând în impozite și taxe locale,
toate creanţele ce se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenţionale, cu termene de plată 01.10.2015 – 31.03.2016;
sunt stinse pana la data de 31.03.2016 majorările de intarziere, în cota de 70%, datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată
principale prevăzute, contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
Se mai propune: anularea în cotă de 70% a majorărilor de întârziere aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar
de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30
septembrie 2015, inclusiv, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: declaraţia rectificativă este depusă începând cu
data de 1 octombrie 2015 până la data de 31 martie 2016, inclusiv; toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia
rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv; anularea în cotă de 70% a majorărilor
de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate cu termen de plată 30.09.2015, stinse până la această dată; anularea
în cota de 70% a majorărilor de întarziere aferente diferențelor obligaţiilor de plată principale, administrate de organul fiscal local,
cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii
fiscale în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr.44/2015, dacă acestea se sting integral până la termenul prevăzut de art.156
alin.1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prin orice modalitate prevăzută de lege.
Termenul de depunere a cererii de anulare a cotei de 70% din majorările de întârziere este de 90 de zile de la data comunicării
deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii. De menționat că numărul beneficiarilor este de aproximativ 6315 persoane fizice și
juridice, iar valoarea totală estimată a scutirii depășește 2 milioane lei.
Alin VALASĂ, Director Executiv
									
Direcția Venituri

O istorie uitată și regăsită - Note de lectură
În urmă cu 130 de ani, George Barițiu, în revista Transilvania,
își exprima regretul despre Regimentul 1 românesc de graniță că: ”nu
s-a adunat nici materialul necesar până acum. Păcat de Dumnezeu că
memoria atâtor suferințe și de atâta sânge vărsat, pentru patrie și tron,
de către locuitorii acestui regiment în restimp de 3 generații - să fie dată
uitarei de către posteritate, ca și când acela nu ar fi existat niciodată”.
Între timp acest mare gol istoric s-a mai umplut, iar cea mai nouă
apariție a văzut lumina tiparului la finele anului trecut: ”Regimentul
românesc de graniță (nr.16) din Transilvania de la înființare până la
sfârșitul războaielor napoleoniene (1762-1815)” sub egida Centrului
de studii transilvane al Academiei Române, avându-l ca autor pe istoricul Costin Feneșan. Cine este Costin Feneșan? Născut la Timișoara,
absolvent al Universității “Babes Bolyai” din Cluj-Napoca (1969),
specializat în istoria medievală a Transilvaniei și Banatului, în editarea
izvoarelor medievale, cercetător științific (arhivele din Austria, Germania și Ungaria), doctor în istorie, ex-director al Arhivelor Naționale ale
României, decorat cu Ordinul Național “Steaua României” în grad de
ofițer, autor a 16 cărți și coautor la 122 studii și articole în reviste de
specialitate. In 1982 a primit Premiul “Nicolae Bălcescu” al Academiei
Române.
Dar, cel mai bine îl caracterizează Ligia Boldea, cu prilejul
aniversării a 65 de ani: ”O carieră de excepție în câmpul cercetării istorice și arhivistice. Este rodul unei îndelungate trude, clădită pe temeiul convingerii că studiul tenace, pregătirea de specialitate dusă până la
ultimele consecințe, fervoarea cercetătorului, precum și devotamentul
față de istorie sunt condiții fără de care orice operă devine perisabilă în
fața timpului și a criticii istoriografice”.
Lucrarea este, de fapt, un manuscris adus în atenția specialiștilor
în 1977 de Gheorghe Duzinchevici, ex- director al Arhivelor Statului din Sibiu, tradus în limba română de Costin Feneșan și completat,
pentru cele 232 file, cu un studiu introductiv, note explicative și anexe de înaltă valoare științifică, ele aducând informații suplimentare și
precizări necesare unei înțelegeri cât mai depline și corecte a expunerii
istorice. Manuscrisul nu avea vreun titlu și a fost redactat în 4 grafii
diferite, textul definitivat aparținând lui Hetz/Hotz. Este posibil ca redactarea istoriei regimentului să fi fost asumată de o întregă echipă, iar
Hetz/Hotz să-i stabilească forma finală. Intenția autorului manuscrisului, după cum mărturisește în “Cuvant înainte”, era de a scrie istoria
regimentului de la înființare până la zi, prin “prezentarea cronologică
a tuturor evenimentelor de la înființare și până la transformarea din
1851 ” dar…deocamdată nu știm dacă a reușit acest lucru întrucât ni
s-a păstrat doar până la sfârșitul războaielor napoleoniene”. Precizez
că lucrarea conține și textul în limba germană pentru autentificarea
și veridicitatea faptelor. După “Cuvânt înainte”, lucrarea se deschide
cu Secțiunea 1: “De la înființarea regimentului1 românesc de graniță
până la războiul de succesiune bavarez” (1762-1778). În cele 13 pagini
ne sunt relatate: noțiunea de miliția de graniță, etapele înființării regimentului (“organizat aproape în întregime la data de 24 iulie 1762”
până la ”încheierea procesului de înființare a regimentului că “poate fi
socotit ca deplin constituit în 1766”). În documente “nu pot fi găsite,
din păcate, numele ofițerilor repartizați cu ocazia înființării regimentului nostrum”, dar lista acestora o aflăm începând cu anul 1770.
Regimentul, cu sediul la Orlat, era format din 3 batalioane cu câte 4
companii, avea 2 companii de stat-major și 10 companii obișnuite,
conform Normativului din 1749. Zece companii erau comandate de
căpitani, iar două de căpitani-locotenenți. De statul-major regimentar mai țineau: șase stegari, un armurier, un templar pentru paturi de
puști și un jandarm. Pentru o companie componentă era: un căpitan,
un locotenent-major, un locotenent, un plutonier, un furier, șase caporali (străini), doi caporali (localnici), trei muzicanți, 16 fruntași, 218
soldați, în total 250 oameni. Fiecare soldat era “înzestrat pe cheltuiala
fiscului imperial cu armamentul și
echipamentul necesar: o sabie
care atârna de o curea lată, încheiată în față cu o cataramă și purtată
în jurul trupului, anume la mijloc, peste veston. Cartușiera și ranița
atârnau în cruce, peste umeri de curele albe. Arma de foc era o flintă
cu cremene, prevăzută cu baionetă - o armă realizată fără vreo gândire
rațională și executată în mod deficitar. Fiecare grănicer era dator să-și
procure singur uniforma, în privința căreia nu exista însă niciun fel
de reglementare. Grănicerului de rând, chiar și celui aflat în serviciu,
nu i se plătea nimic”. În continuare, sunt prezentate cheltuielile regimentului, în detaliu, care se cifrau la suma de 9132 florini/anual. Se
subliniază că “până la începutul anului 1769 în regimentul nostru nu
s-a întâmplat nimic deosebit”. Atunci, regimentul a primit numărul 75
prin Înalta hotărâre din 15 august.
După 1773 și până la 1851 se va numi Regimentul 1 românesc
de infanterie de graniță din Transilvania, nr.16. În același an 1769 au
fost introduse Regulamentul german al instrucției de front și Regulamentul nou al serviciului militar, acesta din urmă cuprinzând normele
de comportare pentru toate gradele. În 1770 remarcăm desființarea
Regimentului românesc de dragoni, prin redistribuire la cele 2 Regimente românești de granițe (câte 2 companii la fiecare) și la Regimentele secuiești (câte 4 companii), reducerea efectivelor unei com-

panii de graniță la 188 și stabilirea uniformei: ”vestonul sau
surtucul brun cu petlițe de culoare verde-papagal, cu nasturi
albi și galbeni, precum și pantaloni albi și opinci. Ofițerii pot
purta pălării cu bordură, pantaloni albi strânși pe picior, surtucuri sau vestoane, iar în afara serviciului pantaloni albi,
croiți nemțește”. A crescut de asemeni și bugetul regimentului la 30.286 florini anual, aceasta explicându-se prin mărirea
considerabilă a salariilor ofițerilor și angajaților. În același an
se realizează și primul cordon sanitar față de Țara Românească.
“ Grănicerii și-au făcut datoria cu deosebită râvnă și jertfire de
sine, doar abnegației lor datorându-i-se faptul că Transilvania a
rămas ferită de suferințele înfricoșetoare ale ciumei”, citim în
textul lucrării.
Din 1771 datează prima conscriere: ”s-a stabilit că
circumscripția noastră regimentară numără deja 84 de localități,
cu o populație totală de 22.164 de suflete, din care, pentru serviciul de câmp și acasă erau înrolați 4.802 grăniceri. Școala și
biserica se aflau încă la un nivel foarte scăzut, iar populația,
care aparținea în cea mai mare parte de ritul grecesc, avea doar
125 de familii de preoți. Popii abia știind să citească, nu puteau
constitui un element care să însuflețească procesul de instruire al populației”. Avem din nou informații despre uniforma
grănicerilor: ”purtau vestoane brune, croite după modelul trupelor ungurești. Pe vestoane aveau petlițe de culoarea verde a
plopului și, spre deosebire de Regimentul 2 românesc, ai noștri
aveau nasturi galbeni. Apoi, purtau veste din pânză albă și
groasă, pantaloni ungurești cu fireturi negre-galbene și opinci.
Chipiele militare erau ornate cu o placă din alamă. Subofițerii,
îmbrăcați în același fel, aveau doar veste din pânză mai fină, iar
la chipiul militar aveau găitane și plăci aurite”. Serviciul sanitar
și de carantină era reglementat printr-un regulament aparte și
executat în conformitate cu acesta. Fiecărui grănicer îi venea
rândul de 4-5 ori pe an să efectueze serviciul pe cordonul de
graniță. Deseori, erau nevoiți să parcurgă 20-36 de ore pentru a ajunge la postul repartizat, astfel că , în cursul unui an,
grănicerul se afla în serviciu cam 80-100 de zile. Cât privește
evoluția politică în Granița Militară, acolo acționau deja acte
normative pentru problemele religioase, de justiție, edilitare, de
agricultură și de reglementare a dărilor. A fost reglementat și
sistemul de conscriere, ca la 5 ani să fie efectuată o conscriere
de ofițeri dintr-o companie, urmând ca ofițerii de stat-major să
o revadă și corecteze.
Este amintită, pentru anul 1773, luna iulie, călătoria în
Transilvania a Impăratului Iosif al doilea și că a stat la Sibiu
14 zile. Autorul nu știe dacă Regimentul a fost sau nu vizitat
de Majestatea Sa. În realitate, Împăratul a inspectat călare o
parte din districtul Regimentului și a trecut în revistă câteva
companii (vezi Gustav Ritter Amon von Treuenfest și Ileana
Bozac, Teodor Pavel). În 1774, cel mai important eveniment
este numirea plutonierului Caliani, ”el fiind primul român localnic care a devenit ofițer în regimentul nostru”. În fine, de la
1 ianuarie 1776 au fost abolite tortura și pedeapsa cu moartea
pentru infractorii de drept comun. Părul împletit în coadă a mai
fost păstrat încă 30 de ani și s-a introdus termenul de așteptare
la plata soldelor. Cunoaștem,cu intermitențe, lista ofițerilo pentru anii 1770, 1771, 1777, 1779, 1783, 1786, 1788, 1790, 1795,
1796, 1798, 1799. Secțiunea a doua, pe 11 pagini, cuprinde intervalul 1778-1784, respectiv acțiunile regimentului în războiul
bavarez de succesiune și până la răscoala condusă de Horea,
Cloșca și Crișan. Sunt prezentate bătăliile de la Olmutz si Troppau, pierderile celor 2 regimente (227 de oameni), este amintită
construcția școlilor de la Orlat,Vaida-Rece și Hațeg (1871), introducerea cenzurii (“fiecare scrisoare trimisă sau primită de un
militar trebuie citită de căpitan. Oficiile poștale nu au dreptul să
le înmâneze soldaților vreo scrisoare”) și introducerea Caselor
de educație regimentară (“48 de copii de militari erau întreținuți
pe cheltuiala statului și educați să devină, după un plan de
învățământ bine gândit, subofițeri de ispravă”).
Secțiunea a treia se referă la comportarea regimentului în
timpul răscoalei din 1784-1785, istoria acestuia din anii 17871788, Campania antiotomana din 1788 (sunt înșiruite luptele
de pe teritoriul Țării Românești), participarea la războaiele
napoleoniene (inclusiv bătălia de la Arcole). Lucrarea cuprinde 56 de note explicative și un grup de excelente anexe:
dicționar biographic (85 ofițeri superiori ai armatei imperiale,
1general prusac, 30 generali francezi, 3 demnitari civili), lista
comandanților regimentului (1762-1851), lista acțiunilor militare la care au participat unități din Regimentul 1 și pierderile
suferite (106 acțiuni), lista documentelor publicate și 8 fotocopii document, un total de 302 pagini tipărite în condiții grafice
deosebite, care te îndeamnă la o lectură cu adevărat pătimașă
și-n același timp meditativă: istoria este o frumoasa poveste...
Multumim Costin, multumim prietene!
Prof. Nicolae FLOREA

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Calendarul târgurilor, piețelor și
oboarelor” din oraș, pentru anul 2016
Consiliul Local al orașului Cugir a aprobat „Calendarul târgurilor,
pieţelor şi oboarelor” din Oraşul Cugir, în concordanță cu solicitările
reprezentanților Asociaţiei Crescătorilor de Animale din Oraşul Cugir. Astfel, conform hotărârii luate, în cursul acestu an vor fi organizate: • zi de
piaţă – zilnic, Piaţa „Complex”; duminica, Piaţa „1 Mai; • târg săptămânal
– sâmbăta, Piaţa „Complex”;• târg de ţară–în datele 24.01.2016,
21.02.2016, 25.03.2016, 24.04.2016, 22.05.2016, 26.06.2016, 24.07.2016,
21.08.2016, 08.09.2016, 23.10.2016, 20.11.2016, 18.12.2016;• târg de animale– duminica;
Aceste date au fost cuprinse în „Calendarul târgurilor, pieţelor şi
oboarelor” din Judeţul Alba pentru anul 2016.

Tipul de lucrări pentru cei care efectuează muncă în
folosul comunităţii
Consiliul Local Cugir a aprobat în şedinţa din ianuarie tipurile
de lucrări pe care trebuie să le presteze beneficiarii de ajutor social
şi alte persoane obligate să efectueze muncă în folosul comunităţii.
Planul de lucrări se stabileşte în fiecare an şi vizează persoanele
majore, apte de muncă din categoriile amintite. Dintre lucrările
edilitare aprobate pentru 2016 amintim: desfundarea manuală
a şanţurilor; degajarea terenurilor de corpuri străine; săpătură
manuală în spaţii limită sub 1 mp; degajarea terenului de frunze şi
crengi; desfundarea şi curăţirea albiei sub podeţe; plantat arbori
şi arbuşti; fasonarea manuală şi mecanică a arborilor; curăţirea
manuală a zăpezii şi gheţii; măturatul manual pe carosabil, alei şi
trotuare; aşternerea manuală pe platforma drumului a materialelor
de întreţinere: pietriş, nisip, piatră spartă, etc.
Conform legislaţiei în vigoare, privind venitul minim garantat,
beneficiarii de ajutor social sunt obligaţi să presteze lunar în folosul comunităţii câteva zeci de ore de muncă, în funcţie de cuantumul
ajutorului social. Potrivit legii, persoanele active care refuză să
presteze orele de muncă în folosul comunităţii nu vor mai beneficia
de ajutorul social în luna respectivă.

Prelungirea cu încă 5 ani a
Consorțiului Preuniversitar Cugir
Între instituțiile școlare de la nivelul orașului Cugir există un contract
de parteneriat prin care sunt asociate într-o structură fără personalitate
juridică, numită Consorțiu Preuniversitar Cugir. Apartenența la un astfel de
consorțiu prezintă mai multe avantaje, printre care: optimizarea gestionării
resurselor umane, cu acordul părţilor, asigurarea mobilității personalului
didactic între unităţile de învăţământ membre ale consorţiului, utilizarea
optimă a unor resurse materiale, umane şi financiare proprii unităţilor de
învăţământ, obţinute în comun, îmbunătăţirea serviciilor de educaţie s.a.
Întrucât asocierea s-a dovedit utilă, consiliile de administrație de la
nivelul fiecărei unități școlare din oraș au decis să prelungească acest
Consorțiu Preuniversitar Cugir, prin încheierea de acte adiționale la contractele de parteneriat. Ținând cont de această opțiune, Consiliul Local Cugir a aprobat recent un proiect de hotărâre privind extinderea pe încă 5 ani
a Consorțiului Preuniversitar Cugir.

Poliția Locală vă informează:
Având in vedere temperaturile scăzute pe timpul nopții din perioada
sezonului rece 2015-2016, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și
Siguranță Publică au desfășurat mai multe acțiuni în perioada lunilor decembrie 2015 - ianuarie 2016 pentru a identifica persoanele fără adăpost de pe
străzile orașului Cugir.
În urma acțiunilor au fost identificate 2 persoane cu vârste cuprinse între
45 și 77 de ani, care însă au refuzat de fiecare dată preluarea și transportul
la Spitalul Orașului Cugir, precum și la adăpostul amenajat și oferit de către
autoritățile locale. Deși au refuzat să fie găzduite, în perioadele cu temperaturi extreme negative, aceste persoane au fost în permanență monitorizate de
autorități și au beneficiat de o masă caldă cu sprijinul Serviciul de Asistență
Socială Cugir.
Polițiștii locali fac apel la cetățeni să se implice alături de instituțiile cu
atribuții în domeniul protecției populației și să le sesizeze aceste cazuri pentru
a putea lua măsuri în timp util.
În afara celor mai sus menționate, polițiștii locali au asigurat și celelalte
atribuții de serviciu, dovadă stau rezultatele anului 2015 situate peste cele ale
anilor precedenţi. Aceasta s-a materializat printr-un număr mai mare de procese verbale de constatare încheiate pentru 324 de sancţiuni în valoare totală
de 81.450 lei, din care 255 amenzi şi 69 avertismente, având ca fundament
o serie de acţiuni planificate sistematic în toate domeniile de competenţă,
în special ordine publică, circulaţie rutieră, lucrări de construcții, control al
activităţii de comerţ stradal şi în zonele publice, protecţia mediului/salubritate, precum și prin numărul de reclamaţii şi solicitări rezolvate (920), iar acolo unde a fost cazul s-au luat măsuri de îndrumare a petenților către instituțiile
în a căror competență se încadrează.
Misiunea Poliției Locale Cugir rămâne și în acest an reducerea faptelor antisociale în scopul păstrării ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor
orașului nostru, punându-se în acest sens o și mai mare importanță pe colaborarea cu celelalte instituții de ordine publică, iar cooperarea cu comunitatea
va constitui pilonul principal al oricărei misiuni desfășurate.
Horațiu GĂLDĂU,
Șef Poliția Locală
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Curierul de Cugir
Activitățile de asistenţă medicală şcolară și comunitară
satisfac necesitățile populației

Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir a inaintat legislativului local un raport privind activitatea Biroului de
Asistenţă Medicală pe ultimul semestru al anului trecut. Au fost prezentate servicile furnizate de cele două compartimente din cadrul biroului, Asistenţa medicală şcolară și Asistenţa medicală comunitară, măsurile luate și realizările
obținute în această perioadă de timp..
Potrivit raportului, asistența medicală comunitară s-a axat în principal pe urmărirea şi furnizarea de servicii pentru
nou-născuţi, gravide şi lăuze de pe raza oraşului şi a localităţilor aparţinătoare. S-au luat măsuri necesare de protecţie
a sănătăţii mamelor şi a nou-născuţilor, efectuându-se vaccinări şi controale medicale profilactice. În acelaşi timp,
beneficiarilor li s-a oferit şi consiliere cu privire la adoptarea măsurilor necesare în vederea parcurgerii unui stil de
viaţă adecvat, care să evite riscurile de îmbolnăvire. Prin acest compartiment au fost facute demersuri pentru înscrierea
nou-născuţilor, dar şi a părinţilor la un medic de familie. Asistenţii medicali comunitari au avut în vedere identificarea
medicilor de familie care să-i înscrie, precum şi consilierea părinţilor care au refuzat acest demers, prezentându-li-se
avantajele de care pot dispune.
Asistenţa medicală școlară a fost asigurată prin intermediul celor două cabinete situate în incinta Şcolii Gimnaziale
„Singidava”: cabinetul stomatologic, condus de dr. Ştefan Miere şi cabinetul medical condus de dr. Olimpia Locotoş. Pe
ultimele 6 luni ale anului trecut, peste 600 de copii au trecut pragul celor două cabinete medicale, beneficiind de peste
1.100 de tratamente, doar la cabinetul stomatologic și aproximativ 1.500 de consultații în cadrul cabinetului medical. Se
poate spune că au fost asigurate condiţii corespunzătoare pentru sănătatea preşcolarilor şi elevilor aparţinând instituţiilor
de învăţământ de pe raza oraşului Cugir.
Trebuie spus că asistenţa medicală şcolară a avut şi scop de informare cu privire la profilaxia şi tratarea primară
a afecţiunilor întâlnite în colectivitate, serviciile fiind îndeplinite atât în cadrul cabinetului medical, cât şi în cadrul
unităţilor şcolare, acolo unde asistenţa medicală are anumite atribuţii de îndeplinit.
Obiectivul susținerii acestor servicii, realizate printr-o colaborare permanentă între diverse instituţii responsabile,
este menţinerea unei stări de sănătate în parametrii normali în rândul persoanelor din cadrul comunităţii şi în mod special
în rândul copiilor, la care trebuie să veghem ca ei să crească cât mai sănătoşi
Viorica ȘTIRB NEDEL, Șef S.P.A.S Cugir

Proiectul educaţional Dor de Eminescu la Cugir
La împlinirea a 166 de ani de la naşterea geniului tutelar al culturii româneşti, Mihai Eminescu, Şcoala Gimnazială
Nr. 3 Cugir a desfăşurat proiectul educaţional Dor de Eminescu. Obiectivele acestuia au fost formarea unui comportament care să stimuleze respectul faţă de opera scriitorului şi îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe cu informaţii legate
de opera sa. Sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii claselor VI-VIII au prezentat în cadrul unui cenaclu literar fragmente de poezie, fotografii, desene realizate de ei, articole ale marelui poet, interpretând totodată cântece pe versuri
eminesciene. S-a evidenţiat faptul că Eminescu a fost nu numai poet, ci şi prozator distins, iar „pentru pietatea noastră
depăşită – aşa cum spune T. Arghezi – dimensiunile lui trec peste noi, sus şi peste văzduhuri. Fiind foarte român, Eminescu e universal.”
Prof. Luminiţa Cebotari, Prof. Daniela Igna, Prof. Mihaela Vereş

Manifestare dedicată comemorării
victimelor Holocaustului
La Baia Socială din Cadrul Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS) Cugir a avut loc în 29 ianuarie o manifestare dedicată comemorării Holocaustului şi prevenirii crimelor împotriva umanităţii. La eveniment au participat elevi
de la Școala Gimnazială nr. 3, Școala Gimnazială ,,Singidava” și de la Colegiul Național ,,David Prodan”. În cadrul
programului, organizat de reprezentanții SPAS Cugir, Viorica Știrb Nedel, Adriana Crișan, Cristian Roman și Adrian
Frățilă, au fost prezentate teme sensibile legate de un capitol trist de istorie pe care tinerii de astăzi, viitorii cetăţeni ai
unei Europe democratice, lipsite de prejudecăţi xenofobe şi rasiale trebuie să-l înveţe încă de pe băncile şcolii.
La întrebări precum: „Holocaustul este o problemă a creştinilor sau evreilor sau este o problemă a umanităţii?”,
„Lumea contemporană cunoaşte manifestări antirasiste, rasiste şi xenofobe?”, elevii au fost îndemnaţi la reflecție, pentru ca astfel să cunoască o lecţie tristă de istorie, legată de cei care au pierit în lagărele naziste, singura lor vină fiind
aceea de a nu fi arieni şi de a fi consideraţi, sub aspect rasial, inferiori.
Prin referate precum: „Documentele holocaustului folosite în arta fotografică și cinematografică”, „Evreii şi viaţa
în lagăre”, „Cobaii lui Mengele”, ,,Dimensiunea Holocaustului în Europa”, ,,Holocaustul rromilor”, ,,Mengele îngerul morții”, ,,Holocaustul între comemorare și educație”, au vorbit elevii: Alexandru Cebotari, Andreea Crișan, Ioana
Călariu, și Denisa Trif (Școala Gimnazială nr. 3), Ioana Banu, Roxana Dușa, Cristian Olcean, Marius Radu și Marian
Șimon (Colegiul ,,David Prodan”). Această temă sensibilă a fost exprimată și printr-o expoziție intitulată: Holocaustul –
barbaria Secolului XX”, prin contribuția elevilor Școlii Gimnaziale ,,Singidava”: Maria Romina Hampo, Sofia Lavinia
Almășan, Isabela Șimon. Reuniunea de comemorare a Holocaustului a reușit să scoată în evidență tragedia atâtor crime
împotriva evreilor, a altor minorităţi etnice, religioase şi de altă natură, funcţionarea oribilei „industrii a morţii’’, dar şi
eroismul celor care au rezistat răului şi urii.
Elevii au fost coordonați de cadre didactice de la Colegiul Național ,,David Prodan” (coordinator prof. Nicolae
Băcilă și Tatiana Ungurianu), Școala Gimnazială nr 3 (coordinator prof. Atena Muntean și Daniela Satmari) si Școala
Gimnazială ,,Singidava” (coordinator prof. Rodica Adam)
La finalul manifestării a luat cuvântul viceprimarul Cugirului, profesorul de istorie Horia Rotche, care a apreciat
dezbaterea drept o lecţie importantă de istorie, menită să aducă aminte de un capitol tulburător, care n-are voie să se mai
repete şi pe care tânăra generaţie trebuie să-l cunoască.
Adriana CRIȘAN

Biroul Evidența Persoanelor
la ora bilanțului

Activitatea biroului evidenţa persoanelor în anul 2015 s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia şi dispoziţiile
în vigoare astfel că au fost eliberate 2702 cărţi de identitate , 69 cărţi de identitate provizorii şi au fost aplicate
un număr de 307 vize de reşedinţă.
De asemenea s-au înregistrat în evidenţe 257 copii la naştere , iar pentru un număr de 387 s-a înregistrat decesul acestora trecand în evidenţa pasivă împreună cu alte 34 persoane CRDS ( cetăţeni români cu
domiciliul în străinătate) s-au care au pierdut cetăţenia; s-au efectuat 3995 verificări în Registrul Naţional de
Evidenţă a persoanelor în conformitate cu normele Legii 677/2001 şi s-au înregistrat 709 lucrări în registrele
de corespondenţă.
Pe linie informatica s-a desfăşurat un volum mare de muncă în vederea actualizării bazei de date şi
pregătirea loturilor de producţie a cărtilor de identitate. Deşi a existat un volum mare de muncă biroul nu s-a
confruntat cu situaţii deosebite.
Pentru ca şi în acest an activitatea să se desfăşoare la fel de bine, pe acestă cale facem apel la toţi
cetăţenii oraşului să se prezinte în TERMEN pentru a-şi schimba cărţile de identitate la expirare.
Pentru toţi cetăţenii oraşului anunţăm programul de lucru cu publicul: luni, marţi între orele: 08...11;
14…16; miercuri 08...11; 14....18:30; joi: 08...11; 14.....16 şi vineri între orele 08…..11.
Amintim din nou actele necesare obţinerii cărţii de identitate:
Cerere tip
Cartea de identitate şi cartea de alegător
Certificatul de naştere : original şi copie xerox,
Certificatul de căsătorie (după caz) original şi copie xerox,
Certificatul de deces al soţului (după caz) original şi copie xerox,
Sentinţa de divorţ (dupa caz), original şi copie xerox,
Certificatele de naştere pentru copii sub 14 ani (după caz) original şi copie xerox
Contractul pentru locuinţă împreună cu titularul acestuia : original şi copie xerox,
Chitanţa 7 lei (casieria primăriei)
Timbru fiscal 5 lei (poştă)
Lucrătorii biroului evidenţa persoanelor
Olaru Liana Cristina, Mureşan Gabriela
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Curierul Stării Civile
Februarie 2016
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- LINGURAR ALEXANDRA-MARIA;
DIEZ-DRAGOMIR MIKEL - ACT
TRANSCRIS, născut în MADRID-SPANIA;
- TOMUSCA NATALIA - DANIELA ACT TRANSCRIS, născută MUNCHEN
-GERMANIA.

-CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- MĂRGINEAN OVIDIU-ADRIAN și
GROZAV ANDREIA-IONELA;
- DIEZ-GANAN ALVARO și DRAGOMIR PETRONELA-ELENA - ACT
TRANSCRIS, căsătorie încheiată în POZUELO DE ALARCON, MADRID-SPANIA.

- DECESE ÎNREGISTRATE:
- TODEA ROZALIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Ștefan cel Mare nr.4;
- MOCAN TEODOR, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.21 Decembrie 1989 nr.150;
- OPRIȘ DAN - ADRIAN - ACT TRANSCRIS - decedat în localitatea BODENKIRCHEN - GERMANIA;
- BALICA RODICA-MARIOARA, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.G.Coșbuc
nr.11;
- BÂLDEA SÂNZA, cu ultimul domiciliu

în Cugir-Fețeni nr.19;
- JUG GHEEORGHE - CRISTIAN, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.G.Coșbuc
nr.11;
- CIORAN SABIN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.165;
- BÂSCĂ SABINA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Rîul Mic nr.22;
- MICU DRAGOȘ, cu ultimul domiciliu
în Focșani, str.Cuza Vodă nr.7, jud.Vrancea;
- RUSU IOAN-FLORENTIN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Ghe.Asachi
nr.15;
- SCHERVAN VIRGINIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Griviței nr.19;
- PONIVESC IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.M.Eminescu nr.2;
- COSTEA CANDIN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.382;
- BOLOGA ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.1 Decembrie 1918 nr.3;
- SIVERA DUMITRU, cu ultimul domiciliu în Cugir str.A.Iancu nr.8.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta BESGHAIER
Ofițeri stare civilă

Să ne cunoaștem orașul !
TOPUL FIRMELOR CUGIRENE-COMPETIŢIA 2014
I. Miercuri 4 noiembrie 2015 ,Camera de Comerţ si Industrie a judeţului Alba , a organizat
festivitatea de premiere a firmelor performante pe anul 2014. Din cele 1251 firme cuprinse in top
, 58 sunt din Cugir astfel :
1. Trofeul excelentei in afaceri 2014
Domeniile de activitate a firmelor competitoare sunt: Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech;
Industrie; Agricultură, Silvicultură , Pescuit; Constructii; Servicii; Comerţ şi Turism. Clasele de
mărime sunt stabilite după numărul de salariaţi şi cifra de afaceri: -Microintreprinderi(mi) cu
pană la 9 salariati; Intreprinderi mici(im) cu 10-49 de salariati; Intreprinderi mijlocii (imj) cu
50-249 de salariati; Intreprinderi mari (iM) cu 250-999 salariati; Intreprinderi foarte mari(ifM)
cu peste 1000 de salariati.
Firmele din Cugir sunt cuprinse în clasamente pe următoarele locuri: -Cercetare -Dezvoltare:
HEXA SOFTWARE - L 2(mi) ; -Industrie: GRIL CARN - L 2(mi); VASITEO PROD COM L 2(mi) ; GINISTYLE - L 3 (im) ; CUGIR INVESTMENTS - L 2(mi) ; CINPROD -L 4 (im) ;
COMBRAO -L 1 (mi) ; M&C ECOPAPER- L 1(mi) ; TEA - L 3 (imj) ;TECHNOPLAST CUGIRL 1 (imj) ; ACITECH ROM - L 1 (imj) ; LIL- MEC - L 4 (im) ; USITECH- L 1 (im) ; OTELURI
şi DEBITARI - L 6 (im) ; SILMAR -L 7 (im) ; EUROCOMPUTER- L 8 (im) ; MECANIC
TEHNIC - L 4 (mi) ; H .D . COMPANY - L 4 (mi) ; ROM PRODUCT- L 3 (mi) ; SURIANU
SOCIETATE COOPERATISTA - L 8 (mi) ; EUROTEC PRODUCT- L 1 (im) ; NOVA GRUPL 1(imj) ; NOVA MODUL- L 1 (imj) ; SGL PRODUCTIE &COMERT- L 2 (mi) ; CUPLAJE
PROD- L1(im) ; STAR TRANSMISSION CUGIR- L 1 (iFM); ROTT HAUS CONSULTING - L
2 (im) - Agricultură ,silvicultură,pescuit : SAPCEA- L 4 (mi) - Construcţii : L.G.GALA CONSTRUCT- L 2 (mi) - Servicii : LAMTRANS- L 3 (im) ; POSTEI SERVICE- L 6(im) ; M-BIT -L
4 (mi) ; DRAGANA -L 2 (mi) ; PARCUL INDUSTRIAL CUGIR- L 2(mi) ; KAPA AFFAIRS- L 6
(mi) ; PROCAR ENGINEERING- L 1 (im) ; S&S CLEAN-UP -L 6(mi) ; AGOMI OIL- L 5 (im)
; DANY BOBINAJ- L 1 (mi) ;MIRAROZ SERVICE -L 8 (mi) - Comerţ - Turism : MEAMTU
- L 3 (mi) ; TRANSILVANIA FURS - L 5 (mi) ; UNIVERSAL CONSTRUCT ELECTRIC - L 8
(mi) ; FCMEUROPE - L 6 (mi) ; EUROFINE - L 4 (mi) ; LEITNER AXEL - L 5 (mi) ; FARAND
GRUP - L 9 (mi) ; JULY CUGIR - L 8 (im) ; SILVADOR FOREST - L 3 (im) ; LOTUS AUTOSPORT - L 4 (mi) ; GMC CUGIR - L 1 (mi) ; DORIDO - L 8 (im) ; FARMACIA FARMEX - L
9 (im) ; SPERANTA FARM - L 4 (mi) ; SANOPHARM - L 7 (mi) ; SEATING LIVE - L 1 (mi)
; WHITE FARM - L 3(mi)
TROFEELE DE EXCELENŢA
1. Distincţie de excelenţă (în ordine alfabetică), firme ce au ocupat – locul unu trei ani consecutiv :ACITECH ROM ; CUPLAJE PROD ;EUROTEC PRODUCT; NOVA- GRUP; PROCAR ENGINEERING ;
2.Trofeu de excelenţă (în ordine alfabetică),firme ce au ocupat – locul unu cinci ani consecutiv : CUPLAJE PROD ; NOVA GRUP ;
3.TOP cele zece companii exportatoare din jud.Alba : STAR TRANSMISSION CUGIR
- locul 2 ; U.M.Cugir - locul 6 ;
4.TOP cele zece companii importatoare din jud.Alba : STAR TRANSMISSION CUGIR
- locul 1
5.TOP societati comerciale după cifra de afaceri : STAR TRANSMISSION
C U GIR - locul 5 cu 12,8 puncte.
6 TOP societati comerciale după profitul curent : STAR TRANSMISSION - locul 5 cu 4,8
puncte.
II. Joi 10 Decembrie 2015 Consiliul Judetean Alba a organizat cea de a noua Festivitate
de Premiere în cadrul Competiţiei “Best of Business -2015”;firmele premiate au fost: Intreprinderi mijlocii :NOVA GRUP a obtinut 5 premii:-Implicare în viaţa comunitaţii , - locul 8 ; -Crearea
de noi locuri de muncă , - locul 1;-Cei mai mari exportatori ,- locul 2 ; -Cele mai mari investitii ,
- locul 5 ; -Contributii la bugetul judetului , - locul 1.TECNOPLAST a obtinut 4 premii: -Crearea
de noi locuri de munca , - locul 2 ; -Cei mai mari exportatori , - locul 5 ;- Cele mai mari investitii
, - locul 3 ; -Contributii la bugetul judetului , -locul 6. TEA a obtinut 3 premii: -Cel mai bun
angajator , - locul 1 ; -Cei mai mari exportatori , - locul 3 ; - Cele mai mari investitii , - locul
5 .Intreprinderi mari : STAR TRANSSMISSION a obtinut 4 premii :-Crearea de noi locuri de
munca , - locul 1 ; -Cel mai bun angajator , - locul 4 ; -Cei mai mari exportatori , - locul 5 ;-Cele
mai mari investitii , - locul 3 ; -Contributii la bugetul judetului , - locul 6
Intreprinderi foarte mari : U.M.CUGIR a obtinut 3 premii:-Contributii la bugetul judetului
, - locul 2 ; - Crearea de noi locuri de munca , - locul 6 ;
- Cei mai mari exportatori , - locul 1.
III. BRANDURI ECONOMICE PUTERNICE , pe harta tării mentionate de ziarul independent UNIREA - cotidian al Judetului Alba, este mentionat STAR TRANSMISSION pe langa
alte 17 firme din judet.
IV. Observatii :
1. Firmele din Cugir aflate in TOP 2014 au peste 3500 salariati.
2. Din cele 58 de firme premiate 16 prelucrează metal si majoritatea execută angrenaje.
3. 5 firme premiate au obtinut in anul 2000 certificat de investitor in zona defavorizată Cugir.
Administratorii acestora au dovedit vocatie de foarte buni gospodari.
4. Comunitatea din Cugir cu prisosinta poate adresa multumiri managerilor si salariatilor
care se implică in viata comunitătii.
Tuturor le adresam urarea La Multi Ani !
Ing.Aurel VOICU
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Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Cugir
așteaptă vizita finală

Proiectul finanţat din fonduri europene „Modernizarea şi
echiparea ambulatoriului Spitalului orăşenesc Cugir” a fost finalizat, urmând că în dată de 7 martie reprezentanţii din partea
Organismului Intermediar ADR Centru să efectueze vizita la
faţă locului, având ca scop verificarea serviciilor, lucrărilor şi a
echipamentelor furnizate, prtecum si conformitatea cheltuielilor declarate. După aceastǎ datǎ, activitatea medicalǎ din cadrul
ambulatoriului va porni la capacitate totalǎ, oferind pacienţilor
condiţii moderne şi cea mai înaltǎ tehnologie.
Reamintim că proiectul derulat de administraţia localǎ cu
fonduri europene a avut douǎ componente: una de reabilitare şi
modernizare a clǎdirii ambulatoriului de specialitate şi alta de
dotare cu aparatură şi mobilier de specialitate. Astfel, lucrǎrile
au constat în: înlocuirea acoperişului, reabilitarea termică a
pereţilor exteriori, zugrăveli lavabile interiore, refacerea trotuarului din jurul clădirii, înlocuirea instalaţiilor electrice, termice,
de alimentare cu apă şi a celor sanitare. Ambulatoriul a fost dotat
cu rampe funcţionale de acces, cu grupuri sanitare şi lift pentru
persoanele cu dizabilităţi, grup sanitar pentru copii, parcare pen-

tru personal şi pacienţi. De asemenea, au
fost modernizate cele 16 cabinete medicale
din cadrul ambulatoriului, iar prin a doua
componentǎ a proiectului au fost dotate cu
mobilier şi aparaturǎ medicalǎ de ultimǎ
generaţie, cum ar fi: computer tomograf,
sistem digitalizare radiologie, echipament
diagnosticare, ecograf, electrocardiograf,
aparat pentru terapie cu ultrasunete, aparat
laserterapie, aparaturǎ de laborator.
Proiectul „Modernizarea şi echiparea
ambulatoriului Spitalului orăşenesc Cugir”
a fost finanţat prin Programul Operaţional
Regional, Axa prioritară 3 ,,Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.1 ,,Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.”
Valoarea totală a proiectului este de 6.013.666,23 lei din care
aproximativ 4.000.000 lei au provenit din fondurile europene,
608.558 lei de la bugetul statului, iar restul din bugetul local.
Proiectul a fost demarat începând cu dată de 23.08.2014 cu
activitǎţi de management, de informare şi publicitate, de contractare a prestatorilor de servicii şi a executantului. Lucrǎrile
de reabilitare şi modernizare au fost demarate în luna ianuarie
2015, iar în luna decembrie au fost achiziţionate echipamentele medicale. Ultima fazǎ a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie
- începutul lunii februarie 2016 şi a constat în livrarea mobilierului medical pentru toate cele 16 cabinete.
Avem convingerea cǎ prin modernizarea şi echiparea ambulatoriului condiţiile în care se realizează actul medical la
Spitalul Orăşenesc Cugir sunt mult îmbunǎtǎţiţe, aspect care
va avea un impact pozitiv asupra climatului social, populaţia
beneficiind de acces la servicii de sănătate de calitate.
Anamaria HANEȘ, Biroul Managementul proiectelor
cu finanțare internațională

Grupul Skepsis pe scena Căminului
Cultural din Vinerea, în cadrul proiectului
educativ “O tempora, o mores!”
După aproape un an de zile, Grupul Skepsis a urcat din nou pe
scena Căminului Cultural din Vinerea, în cadrul proiectului educativ “O tempora, o mores!”. Iniţiat de Biserica “Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” din Vinerea, în colaborare cu Şcoala Gimnazială
Nr. 3 Cugir, Şcoala “Ioan Mihu” din Vinerea, Grupul Anotimpuri, Primăria şi Casa de Cultură Cugir, proiectul şi-a propus să
promoveze principiile morale, prin intermediul teatrului. Aşadar,
parteneri de încredere, talentaţii actorii ai Grupului Skepsis au
venit sâmbătă în faţa publicului din Cugir şi Vinerea cu o piesă
de teatru despre absurditatea relaţiilor interumane, născută din
incapacitatea de comunicare coerentă a oamenilor. “Cerere în
căsătorie”, scrisă de Anton Cehov, i-a cucerit rapid pe cei peste
250 de spectatori din Cugir şi Vinerea, care au asistat cu sufletul
la gură la lupta dintre sentimente şi dorinţa de avere. Momente de
incertitudine, de încordare, de revoltă s-au amestecat cu momente
umoristice, satirice şi ironice, puse în scenă cu măiestrie de către
actorii Grupului Skepsis şi gustate din plin de public, indiferent
de vârstă. Printre cei care au ales să-şi petreacă seara de sâmbătă
la teatru s-au numărat şi primarul Adrian Teban, directorul Casei de Cultură, Rodica Florea, directorul Şcolii Gimnaziale Nr.
3 Cugir, Stela Ţîrlea şi directorul adjunct, Laura Teban, epitropul bisericii, Cornel Cugerean, profesorii Anca Herlea, Luminița
Enescu, Ioan Buda şi multe cadre didactice.
Participanţi la numeroase concursuri şi festivaluri de teatru
din oraşele mari din ţară şi străinătate, actorii Grupului Skepsis
au acceptat invitaţia de a fi parteneri în proiectul educativ “O
tempora, o mores!”, invitatie lansată de preotul Adrian Cebotari,
care este convins că teatrul poate fi utilizat atât ca formă de divertisment, cât şi în scopuri educative. “Oamenii îşi schimbă
comportamentul observându-i pe alţii, motiv pentru care teatrul
poate fi un mijloc eficient pentru dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter. Cred că stimularea respectului faţă de principiile
morale trebuie făcută in contextul vieţii cotidiene. Până la urmă,
piesa care a fost jucată de artiștii Grupului Skepsis, este o pildă
la rândul ei, care ne arată care sunt adevăratele valorile morale.”
a declarat pr. Adrian Cebotari. Proiectul educativ “O tempora, o
mores!” a debutat în urmă cu un an, timp în care au avut loc mai
multe evenimente cultural-artistice menite să promoveze principiile morale, printr-o colaborare firească a bisericii cu instituțiile
publice și comunitate.

Luminița BIRĂESC

Lucrări de modernizare la stadion
“Stadionul vechi”, cum îl numeau cugireni, nu mai are
nicio legătură cu această titulatură. Lucrările de modernizare
care se realizează în momentul de faţă, vor transforma baza
sportivă în cel mai modern stadion de fotbal din judeţ. Pe
lângă reconstruirea integrală a gardului împrejmuitor, stadionul va beneficia de trei porţi de intrare, vor mai fi două noi
terenuri de tenis de câmp, pe lângă cele două deja
existente. Schimbarea majoră va fi la nivelul tribunei întâi,
care va fi acoperită integral, în sectorul respectiv urmând să
fie circa 1200 de locuri pe scaune pentru spectatori. Implicit,
în structura copertinei se vor crea spaţii pentru şapte birouri de nivel administrativ, 3 loje, suprafeţe generoase pentru presă, mărindu-se şi capacitatea vestiarelor. Termenul de
execuţie iniţial a fost de 7 luni, însă din pricina vremii nefavorabile din luna decembrie, lucrările au fost extinse urmând să fie finalizate în jurul datei de 23 aprilie. Întrucât în momentul de faţă stadionul nu are un nume explicit, reprezentanţii administraţiei locale
au iniţiat un sondaj online referitor la viitorul nume al stadionului. Au fost propuse : a) Arena Cugir, b) Arena Metalurgistul, c)
Arena Drăgana, d) Arena Dinea, fiind făcute din partea cetăţenilor
şi alte propuneri cum ar fi : Arena Dragana, Arena Singidava,
Arena Alexandru Paşcanu, Arena Sportivă Cugir, etc. Până la finalizarea lucrărilor, administraţia locală va trebui să se decidă cu
privire la numele pe care stadionul îl va purta din aprilie. Indiferent
care va fi acesta, tinerii din oraşul Cugir vor avea acces la o baza
sportivă modernă care să le stimuleze dorinţa de a practică sporturi de performanţă şi să le educe spiritul competitiv. Binenţeles
că toată lumea îşi doreşte că Metalurgistul Cugir 1939 să joace pe
acest teren meciuri de divizia B, după 23 de ani de la ultimul sezon
când gruparea cugireană activa la acest nivel.
Adrian MIHAI, Director C.S.O. Cugir
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